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OPIK KALI INI:
- KONSUMSI KOPI DI TEMPAT PRODUKSINYA: PEDESAAN, KOTA KECIL, DAN PUSAT REGIONAL SERTA IBU
KOTA (hal. 3)
- CARMOMAQ COFFEE ROASTER UNTUK KEDI KOPI DAN ROASTER KECIL (hal. 4)

PRAKTIK BERKESINAMBUNGAN MEMBANTU PENDUDUK ASLI
MEMPRODUKSI KOPI SPECIALITY DI AMAZON
Kerja sama antara Embrapa Rondônia dan Secretariat of Agriculture of Alta Floresta D'Oeste,
membuat sebuah proyek yang mendukung keluarga suku asli di Kawasan Amazon untuk
memproduksi kopi Robusta berkualitas tinggi. Proyek ini bermula dari tiga keluarga saja pada tahun
2018. Saat ini ada 132 kseluarga dari delapan suku berbeda yang tinggal di dua hutan lindung. Hasil
dari proyek ini sudah terlihat karena keluarga suku asli Aruá, mendapatkan tempat ketiga pada
Kontes 2020 Rondônia Coﬀee Quality and Sustainability Contest (Concafé).
Sumber: Embrapa Rondônia

EKSPOR ROBUSTA BRAZIL BERTUMBUH 100%
Ekspor kopi Robusta naik signiﬁkan hingga 23,4% dari Januari hingga Oktober 2020 dibandingkan dengan tahun 2019 dan lebih dari 12%
dari total volume ekspor. Kopi Arabica dan ekspor soluble tercatat sebanyak 78.4% and 9.5%. Berbagai kopi yang diekspor mencatatkan
volume terbesar kedua sebesar– 17.2% – dalam 5 tahun terakhir. Belgium, Russia, Turkey dand Mexico yang sudah tercatat sebagai negara
terbesar yang mengimpor kopi dari Brazil. Kenaikkan masing-masing sebesar 33.5%, 14.3%, 13.1% dan 12.8% dibandingkan dengan tahun
sebelumnya. Pengiriman kopi dari Santos Harbor setara dengan 77.9% dari total ekspor sementara dari Rio de Janeiro dilaporkan hanya
14.7%.

Sumber : Broadcast Agro

WALAUPUN LEBIH DIKENAL SEBAGAI PRODUSEN CONILONS, ESPÍRITO SANTO JUGA
MEMENANGKAN KONTES KUALITAS ARABICA
Satu lot kopi Araboca dari negara bagian Espírito Santo yang lebih dikenal karena Conilonnya. Espirito Santo menjadi pemenang dalam
Brazil Cup of Excellence 2020 dengan mengantungi skior sebesar 90.03 points. Kontes itu diselenggarakan oleh Brazilian Specialty Coﬀee
Association (BSCA) bekerja sama dengan itu Brazilian Trade and Investment Promotion Agency (APEX) dan Alliance for Coﬀee Excellence
(ACE). Kegiatan ini menerima lebih dari 600 sampel dan memutuskan ada 30 ﬁnalis dari 11 varietas dan tumbuh di 22 kota serta enam
daerah produsen kopi.

Sumber: Canal Rural

“KEBUN” KOPI DI TENGAH KOTA TERBESAR BRAZIL
Sebidang tanah berukuran 10.000 meter persegi dengan 2.000 pohon kopi organic ditanam di
jalan tersibuk di São Paulo. Kopi merupakan fokus di kawasan tersebut. Biologic Institute (IB,
singkatannya dalam Bahasa Portugis), menanam pohon kopi ini pada 1956 untuk melakukan
penelitian dan percobaan terkait dengan kontrol hama. Selain itu kawasan ini juga menjadi
kawasan edukasi dan kebudayaan serta pengetahuan. Pada 2020 lalu, dari lahan tersebut
dihasilkan 600 kg kopi yang sudah diroasting dan digiling oleh Daterra Coﬀee.

Sumber: APTA

ISSUES Nº1 TO 160 CAN BE FOUND AT www.peamarketing.com.br

1

COFFEE NEWSLETTER

Tahun 14 - No. 161 - Desember, 2020

PEKAN KOPI INTERNASIONAL MECAPAI 58 NEGARA DALAM EDISI VIRTUAL
Penyelenggaraan ke 8 Pekan Kopi Internasional (SIC, dalam Bahasa Portugis),dilaksanakan pada 18020 November. Pada acara ini
semua pelaku dalam rantai pasokan kopi Bersama-sama berdiskusi mengenai berbagai hal, kesempatan dan solusi atas keadaan pasar
sekarang ini. Acara tersebut diakses oleh 25.000 orang dan SIC “dihadiri” oleh peserta dari 58 negara, 70 jam presentasi dan panel
dengan 176 pembicara dan 55 peserta pameran secara virtual.
Sumber: SIC

TEKNOLOGI DIPATENKAN OLEH IAC
Campinas Agronomy Institute (IAC) yang bertanggung jawab untuk pengembangan 90% kopi Arabica di Brazil, telah mematenkan
“promoter” yang disebut CalsoR yang dapat terlihat pada daun. Walaupun promoter tersebut diambil dari pohon kopi, teknologi ini
dapat juga digunakan pada spesies yang diberdayakan. Hal ini akan memungkinkan ekspresi gen pada jaringan daun. Teknologi ini juga
akan dapat mengurangi waktu hingga 20 tahun yang diperlukan untuk mengembangkan varietas baru kopi.
Sumber: Notícias Agrícolas

START UP BRAZIL MENGEMBANGKAN SOLUSI POTENSI UNTUK PENYEMPROTAN DI UDARA
Penyemprotan udara selalu menjadi isu polemik dan memerlukan praktik di negara-negara
dengan situasi seperti Brazil. Mengingat hal itu, sebuah start up Brazil mengembangkan solusi
yang menggunakan artiﬁcial intelligence (AI) untuk membuat penyemprotan yang lebih asertif.
Alat baru ini memungkinkan perencanaan penyemprotan di udara yang diidentiﬁkasikan rute
terbaik dan arah angin. Alat kontrolnya dipasang pada pesawat dengan memberikan data
seketika dan analisis.
Sumber: G1

KAWASAN PEGUNUNGAN DI MINAS SELATAN LUNCURKAN MEREK KOPINYA
Brazilian Agency for the Promotion of Small Business (Sebrae) menyeponsori pembuatan merek secara kolektif untuk kopi-kopi yang
ditanam di kawasan pegunungan berapi Minas. Selain ketinggian yang memenuhi persyaratan juga iklim yang mendukung, formasi
pegunungan berapi membantu produksi berbagai macam produk kopi yang berbeda kualitas. Kawasan pegunungan api terdiri atas
enam kota kecil yaitu– Poços de Caldas, Caldas, Andradas, Bandeira do Sul, Cabo Verde, Botelhos, Campestre dan Ibitiúra de Minas –
di kawasan tersebut, sebagian besar kopi diproduksi petani kecil yang akan memetik banyak keuntungan dari inisiatif ini.
Sumber: G1

MELITTA LUNCURKAN PRODUKSI KOPI PERTAMANYA YANG HANYA DIBUAT OLEH PEREMPUAN
Melitta baru saja meluncurkan satu kopi speciality terbaru yang hanya diproduksi oleh petani perempuan. Kopi yang diberi merek
Amalie itu, mengambil nama untuk menghormati pendiri perusahaan yaitu Amalie Auguste Melitta Bentz. Amalie merupakan seorang
perempuan yang menjadi pengusaha setelah dia menciptakan saringan kopi pertama pada 1908. Kopi terbaru itu menawarkan tiga
jenis kopi yaitu Amalie Frutado, Amalie Cacau dan Amalie Floral yang diproduksi di Cerrado, Serra da Mantiqueira dan South Minas.
Sumber: Melitta

Brazilian Prices
Main Producing Regions / Farm Gate

November 30, 2020

Arabica Naturals (R$/ 60 kg bag)

Conilon / Robusta (R$/ 60 kg bag)

Cerrado MG

555,00

Mogiana

550,00

South Minas

550,00

Arabica Pulped Naturals (R$/ 60 kg bag)
Cerrado MG
South Minas

Colatina-ES fair average price

+ 19.1%

BM&F (US$/60kg Arabica bag)
Dec 2020

134,00

655,00

Mar 2021

135,00

650,00

May 2021

137,90

400,00

=

Real R$ / Dolar US$
Nov 30, 2020

5,35

Source:
www.qualicafex.com.br
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PANDANGAN

oleh Carlos H. J. Brando

KONSUMSI KOPI DI TEMPAT PRODUKSINYA: PEDESAAN, KOTA KECIL, DAN PUSAT
REGIONAL SERTA IBU KOTA
P&A menyelenggarakan berbagai seri webinar di seluruh penjuru dunia dan mengetengahkan pokok bahasan seperti tren pasar kopi dan
kesempatan di saat krisis ini. Webinar ini tidak hanya dihadiri oleh peserta dari negara produsen kopi tetapi juga dihadiri oleh peserta dari
negara pengimpor kopi.
Salah satu hal yang ditekankan dalam webinar tersebut adalah kerja sama meskipun kita sedang menghadapi pandemi, karena dalam krisis
tetap ada kesempatan. Cara berpikir yang out of the box merupakan keniscyaan. Seperti telah diungkapkan, hal itu untuk mereﬂeksikan
bagaimana hasil dari apa yang telah dilakukan saat ini dan untuk memikirkan kembali usaha-usaha tersebut. Bersamaan dengan upaya
tersebut ada satu hal yang mendapatkan banyak perhatian dan menimbulkan banyak pertanyaan yaitu yaitu bagaimana konsumsi kopi di
tempat asalnya, di pedalaman negara-negara produsen kopi.
Bersamaan dengan hal tersebut, ada satu hal lain lagi yang menarik perhatian dan menimbulkan beberapa pertanyaan di negara penghasil
kopi tempat kopi dihasilkan yaitu di daerah pedalaman. Mengapa tidak menciptakan konsumi kopi roast dan ground di pedesaan di negara
produsen kopi. Mengapa tidak menciptakan konsumsi kopi roasting dan ground di kota kecil atau pusat regional, seperti misalnya di tempat
kopi diproduksi ? Ibu kita dapat menjadi target ambisius untuk beberapa roaster baru.
Sementara itu, untuk para petani kopi, koperasi atau asosiasi mereka, para pedagang kopi dan para pebisnis dapat memproses, meroasting
dan menjual kopi tempat kopi itu diproduksi atau mengirimkan langsung ke rumah, menjualnya di kios sektor informal dan memasokknya ke
warung kopi di pojok jalan, toko kopi, restoran dan kantor, dengan menggunakan merek atau tidak. Mengapa tidak mengekplorasi
regionalism dengan menawarkan produk lokal kepada orang lokal ? Hal ini sangat selaras dengan situasi pandemi Covid-19 ! Tidak dapatkah
seseorang meyakinkan orang setempat untuk mencoba kopi setempat juga, dalam bentuk berbagai produk baru, tidak hanya minuman
panas tradisional, termasuk kopi yang sudah biasa mereka cicipi ?
Belakangan ini ada mitos kuat bahwa promosi kopi specialty di negara produsen dapat meningkatkan konsumsi secara signiﬁkan. Specialty
coﬀee dapat menciptakan kesadaran atas kopi dan tentu berkontribusi terhadap pertumbuhan konsumsi pada masyarakat berpendapatan
lebih tinggi di kawasan perkotaan. Akan tetapi pertumbuhan konsumsi yang sangat pesat hanya dapat diraih dengan harga lebih rendah kopi
berkualitas. Termasuk kopi industri dan konsumsi di kota kecil dan pusat regional di pedalaman di tempat kopi diproduksi. Roaster kopi kecil
dapat dioperasikan secara independen atau ditambahkan ke dry mill yang sudah ada di kawasan produsen kopi. Hal itu merupakan langkah
penting dalam rantai pasokan dengan nilai tambah
yang merata pada semua pihak yang terlibat.
Hari ini, sangat mudah sekali menambahkan sebuah
roaster kecil di sebuah dry mill kecil untuk mengolah
mikro lot, seperti yang terlihat pada gambar.
Teknologi roasting belum terlalu berubah dalam
beberapa tahun belakangan ini tetapi dapat disatukan
dengan roaster kecil yang sangat mudah dioperasikan
baik yang menggunakan layar sentuh maupun
menggunakan kurva roasting. Teknologi yang
dikembangkan pada roaster kecil saat ini tidak
berbeda jauh dengan solusi rumit yang digunakan
oleh perusahaan roaster besar.
Alternatif lain adalah mendirikan roaster kecil, grinding dan pengepakan yang menyediakan layanan kepada para petani atau asosiasi dan
koperasi secara berbayar. Opsi ini memungkinkan jika ada petani yang lebih banyak serta memiliki kopi yang akan dijual ke daerah sekitar
dengan memiliki nilai tambah, khususnya ketika harga kopi internasional sedang rendah.
Keuntungan lainnya dengan keberadaan roaster untuk kawasan produsen adalah untuk mengedukasi para petani mengenai kualitas kopi
yang mereka hasilkan dan bagaimana peran mereka dalam rantai produksi dan pascapanen memengaruhi cita rasa kopi di cangkir. Hal ini
tentu akan meningatkan kualitas kopi di kawasan penghasil kopi dan memberikan nilai tambah pada produk serta membuat para petani
melakukan praktik pertanian yang berkelanjutan.
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MESIN BULAN INI
CARMOMAQ COFFEE ROASTER UNTUK KEDI KOPI DAN ROASTER KECIL
Dengan mesin yang dioperasikan pada lebih dari 20 negara pengekspor dan pengimpor kopi,
termasuk Brazil yang merupakan konsumen terbesar kedua di dunia, Carmomaq
mengeluarkan logo baru untuk memperingati ulang tahun ke 30. Perusahaan keluarga
tersebut menawarkan solusi roasting dan grinding dengan kapasitas mulai dari 1 hingga 480
kg per batch. Carmomaq juga terkenal dengan riset, pengembangan dan inovasi yang terkait
dengan mesinnya yang beraneka ragam dan melayani berbagai pelanggan, dari toko kopi dan
roastery kecil seperti yang tampak di bawah ini hingga roaster berskala industri.
SPECIATTO
- Peluncuran kembali roaster kecil berkinerja tinggi dengan kapasitas lebih t inggi sebagai
bagian dari peringatan ulang tahun ke 30
- Dapat mengolah hingga 2 kg kopi
- Ideal untuk kafe, micro roasteries, pengembangan blending
kopi dan kopi laboratorium
- Memberikan Delivers the roasting precision and quality
required by specialty coﬀees
CALORATTO
- Roaster paling laris dari Carmomaq dengan lebih dari
300 unit terjual sejak diluncurkan 8 tahun lalu
- Untuk meroasting lebih banyak specialty coﬀee, dari
5 hingga 30 kg
- Untuk digunakan di kafe dan pabrik kecil
- Dirancang untuk beroperasi secara
berkesinambungan
- Mengkombinasikan presisi berteknologi tinggi dan stabilitas panas
- Tersedia dengan warna hitam, putih, merah, kuning dan biru

SPECIATTO

Kedua roaster itu dioperasikan secara otomatis dengan sistem terintegrasi dan perangkat lunak
untuk program dengan berbagai variabel serta untuk menstandarkan roasting jika diperlukan. Hal
tersebut untuk memastikan konsistensi kualitas kopi dengan atau tanpa proﬁl roasting. Caloratto
roaster juga tersedia dengan panel control digital juga layar sentuh.

CALORATTO

FITUR

KAPASITAS

TENAGA
DIBUTUHKAN

SPECIATTO

Hingga 2kg
per batch

1 HP

CALORATTO

5, 10, 15
dan 30kg
per batch

3-4 HP
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WAKTU
SISTEM
PEMANASAN PENGERINGAN
Konduksi
panas
atau
convection

12 to 18
menit

PANEL
KONTROL

SOFTWARE

FINISHING

BAHAN
BAKAR

Layar
sentuh
digital yg
dpt
diprogram
(roasting
proﬁl)

Kompatibel
dengan
semua jenis
perangkat
lunak
roasting

Stainless
steel dan
electrostatic painting

Gas
alam
atau
propane
gas

Kontak P&A (peamarketing@peamarketing.com.br) untuk meminta penawaran dari
mesin di atas dan pelajari tentang Carmomaq (www.carmomaq.com.br).
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